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Analytické přehledy 

 Pracovní dokumenty EK – právně nezávazná vodítka k dodržení 

pravidel VP při financování infrastrukturních projektů 

 

 Vznikly v reakci na rozsudek Leipzig/Halle (C-288/11 P) z r. 2012 

 

 „Veřejné financování výstavby infrastruktury je prima facie veřejnou 

podporou, pokud je určena k pozdějšímu komerčnímu užívání“ 

 

 Výklad platný pro všechny typy infrastruktur, na nichž je 

vykonávána ekonomická činnost 

 

 Potřeba odvětvově specifických vysvětlení 

 

 

 
 



Analytické přehledy 

 Původní verze přehledů z r. 2012 

 

 Poté postupně aktualizovány v návaznosti na modernizaci předpisů 

VP a novou rozhodovací praxi EK 

 

 

 Dostupné jsou v EN na webu ÚOHS: 

 

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-

dalsi-dokumenty.html 
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Analytické přehledy 

2016: 

  Úvodní (obecný) analytický přehled  

  Vodohospodářská infrastruktura 

  Infrastruktura silnic, mostů, tunelů a vnitrozemských vodních cest 

  Infrastruktura železniční dopravy, podzemní a místní dopravy 

2017: 

  Přístavní infrastruktura  

  Kulturní infrastruktura  

  Broadbandová infrastruktura  

  Letištní infrastruktura  

  Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací  

  Sportovní a multifunkční rekreační infrastruktura 

  Energetická infrastruktura 

  Infrastruktura odpadových služeb  
 



Analytické přehledy 

 Právně nezávazné, ale představují praktickou pomůcku pro 

poskytovatele 

 

 Shrnují pravidla z předpisů pro VP, která jsou relevantní pro 

financování konkrétního typu infrastruktury 

 

 Důležitým prvkem je popis parametrů vylučujících existenci 

veřejné podpory při financování – souvislost se Sdělením 

Komise o pojmu státní podpora (2016/C 262/01) 

 

 

 
 

 



Analytické přehledy – Obsah 

I. Principy pro danou infrastrukturu 

II. Případy, kdy je veřejná podpora vyloučena 

• Neekonomická činnost na infrastruktuře 

• Neexistence/neohrožení hospodářské soutěže 

• Vyloučení hospodářské výhody vlastníka/provozovatele/ 

uživatele (princip tržního investora; výběr soutěžním 

řízením; naplnění kritérií „Altmark“) 

• Lokální účinky financování (neovlivnění obchodu mezi ČS) 

 
 
 

 



Analytické přehledy – Obsah 

III. Případy, kdy jde o VP, kterou není nutné notifikovat 

• Lze ošetřit podle GBER nebo Rozhodnutí pro SGEI 

IV. Případy, kdy jde o VP, kterou je nutné notifikovat 

• Podmínky Pokynů / přímo podle SFEU / Rámec pro SGEI 

V. (Projekty, které nelze podpořit) 

VI. Reference vč. indikativního seznamu souvisejících 

rozhodnutí EK 

 
 
 

 



Analytické přehledy – tříúrovňové posuzování výhody 

 Existence VP závisí především na možnosti podniků spojených 

s fungováním infrastruktury získat z jejího financování 

hospodářskou výhodu nad rámec běžných tržních podmínek 

 

1.Podpora pro developera/vlastníka 

2.Podpora pro provozovatele 

3.Podpora pro uživatele 
 
 

 



Analytické přehledy – specifické podmínky pro 

vyloučení veřejné podpory 

Převážně neekonomické činnosti na infrastruktuře 

 

• U neekonomických činností VP vyloučena, zákaz 

křížového financování ekonomických činností 

 

• Pokud jde o výkon pouze vedlejších („purely ancillary“) 

ekonomických činností (které využívají max. 20% kapacity 

infrastruktury) – financování celé infrastruktury nezakládá 

VP 

 



Analytické přehledy – specifické podmínky pro 

vyloučení veřejné podpory 

 Zákonný monopol – vyloučení hospodářské soutěže 

ve výstavbě a/nebo provozu infrastruktury 

 

• Monopol ustanoven v souladu s právem EU 

• Vyloučena soutěž na trhu, ale i o trh 

• Daná služba nesoutěží s jinými službami 

• Zákaz křížového financování jiných činností 



Děkuji za pozornost! 


